
Plan e ener negotiatie, groot dollars 400,000 Amerikaansch, of £ 1,000,000 Hollandsch tegen den Intrest van 5 en 1 half per Ct.

in't jaar, venevens een Uitdeeling van £ 50,000 aan Premien, by den asloop dezer negotiatie, in plaats van meerdere intrest,

ten comptoire van de Heeren Rocquette, Elzevier en Beeldemaker, te Rotterdam; voor rekening van den Wel-Ed. Heer James

Greenleaf ... [179-]. http://www.loc.gov/resource/rbpe.19000200
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tegen den Intrest van 5 en 1 half per Ct. in't jaar, venevens een Uitdeeling van £
50,000 aan Premien, by den asloop dezer negotiatie, in plaats van meerdere intrest,
ten comptoire van de Heeren Rocquette, Elzevier en Beeldemaker, te Rotterdam; voor
rekening van den Wel-Ed. Heer James Greenleaf ... [179-].

PLAN EENER NEGOTIATIE, Groot Dollars 400,000 Amerikaansch, of £ 1,000,000 Hollandsch, tegen
den Intrest van 5 en 1 half per Ct. in't Jaar, benevens een Uitdeeling van £ 50,000 aan Premien,
by den afloop dezer Negotiatie, in plaats van meerdere Intrest, Ten Comptoire van de Heeren
ROCQUETTE, ELZEVIER EN BEELDEMAKER, TE ROTTERDAM; Voor rekening van den Wel-Ed. Heer
JAMES GREENLEAF, Benoemd Consul der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, by de Staten van de
Vereenigde Nederlanden, om te resideren binnen de Stad AMSTERDAM.

D eze Negotiatie geschied onder speciaal verband van 1500 Erven Gronds, gelegen binnen den
omtrek der Stad Washington, in Noord-Amerika, zynde allen geschikt tot opbouw van Huizen en
andere Gestichten, hebbende (door elkanderen geslagen) ten minsten de breedte en diepte van 110
tegen 27 voeten, of 2970 vierkante voeten yder Perceel, en makende 1 en 1 half Erf of Perceel voor
ydere £ 1000:-Hollandsch, zynde het beloop van yder Aandeel in deze Negotiatie. De
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De voorsz. 1500 Erven Gronds zullen, ten behoeve der Geldschieteren, worden gesteld ten Name
van de Wel-Edele Heeren:

GILLES GROENEVELD.

RUDOLPH MEES.

PIETER VANDER WALLEN VAN VOLLENHOVEN. Als Bewaarders derzelven.

Daarenboven zal de Debiteur, tot meerdere zekerheid voor de prompte voldoening der Intressen
van het genegotieerde Kapitaal, mitsgaders van de Premien, by den afloop dezer Negotiatie te
verdeelen, fourneren en op naam van voornoemde Heeren Rocquette, Elzevier en Beeldemaker
doen stellen zoodanig Kapitaal, in de zes of drie per Cents Fondsen, ten lasten van gemelde Staten
van Amerika, als welke, met derzelver Intressen, toereikende zullen zyn, om de Renten dezer
Negotiatie, tot den afloop van dien toe, alsmede het beloop der te verdeelene Premien, te voldoen;
en zullen de Bewyzen, dat gemelde Erven Gronds op de Namen der Heeren Bewaarders, en de
genoemde Fondsen op de Namen der Heeren Rocquette, Elzevier en Beeldemaker zyn gesteld, worden
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gedepositeerd onder den Notaris, Mr. H. A. Schadée , met byvoeging van eene Acte van Renunciatie,
door genoemde Heeren, ten behoeve der respective Geldschieteren, gepasseerd, ten einde, ingeval
de Heer Greenleaf aan zyne verplichting in deze niet behoorlyk voldoet, de daardoor veroorzaakte
schade aan meergemelde Erven Gronds en Fondsen respective te kunnen verhalen.

Deze Negotiatie geschied voor den tyd van vyf Jaren, aanvang nemende met den 15 December
1794, en zullende eindigen met den 14 December 1799; zullende het egter den meergemelden
Heer Greenleaf vrystaan, om, by het eindigen van het derde, of een der daaraanvolgende Jaren, het
Kapitaal dezer Negotiatie geheel of gedeeltelyk aftelossen, mits zulks geschiede by Loting, over de
Nummers der Aandeelen, ten overstaan van Notaris en Getuigen te doen, en dat ten minsten drie
Maanden bevorens daarvan Advertentie in de Couranten worde gedaan.

By ydere Obligatie, of Acte van Aandeel, in deze Negotiatie, zullen worden gevoegd vyf Coupons,
yder groot £ 55: - Jaarlyks, op den 15 December betaalbaar, ten' Comptoire van de Heeren Rocquette,
Elzevier en Beeldemaker , meergenoemd.

Eene Maand na yderen Jaarlykschen Verschyndag der Intressen zal, door gemelde Heeren Rocquette,
Elzevier en Beeldemaker , ten behoeve van den Debiteur, als zyn eigendom, uit de als voren
gedeponeerde Fondsen, worden ingetrokken zoo veel Dollars, met de daarop verschenen Intressen,
als te samen zullen uitmaken het beloop der alhier door hem betaalde Renten dezer Beleening;
gelyk, by aflossing van een gedeelte van het genegotieerde Kapitaal, het den Debiteur zal vrystaan,
na 3 na verloop van ééne Maand na den Verschyndag, zoo vele Erven Gronds, als het representatief
van het ter aflossing bepaalde Kapitaal bedraagt, weder te benaderen; zullende de nalatigheid
der Houders van Aandeelen, om hunne Renten en Aflossing, binnen ééne Maand na derzelver
Verschyndag, te ontvangen, aan deze intrekking en benadering niet prejudicieeren; en zal, ten einde
gemelde benadering op eene billyke wyze geschiede, yder Erve Gronds worden genummerd, en, by
Loting, ten overstaan van Notaris en Getuigen, als voren, te doen, de alzoo te rembourseeren Erven
worden bepaald; terwyl gemelde Heer Greenleaf zich intusschen de vryheit reserveert, om, ten allen
tyde, op de voorschreven verbondene Erven Gronds te mogen bouwen.

Ydere Dollar, 6 per Cent Fonds en 3 per Cent in Proportie, zoo van Namptissement als
wederïntrekking, zal tot 50 stuivers Hollandsch worden gerekend.

By aflossing van een gedeelte van het genegotieerde Kapitaal, zullen aan de Houders der Aandeelen,
in die Aflossing begrepen, worden ter hand gesteld Certificaten, genummerd als de uitgelootte
Aandeelen, waarby de Houder word gerechtigd tot een Aandeel in de verdeeling van Premien, by
den afloop dezer Negotiatie te doen; zullende, by het eindigen van het vyfde Jaar, of wel by eerderen
afloop dezer Negotiatie, onder de Houders der Certificaten, (in het voormelde geval uittegeven)
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en onder de Houders der nog onafgeloste Aandeelen, of wel, zoo er geene gedeeltelyke Aflossing
heeft plaats gehad, onder de Houders der Aandeelen alleen, by Loting, in maniere als voren te
doen, in plaats van meerder Intrest, worden verdeeld, een aantal van 400 Premien, per Cents wyze
te rekenen van het Kapitaal van yder Aandeel in deze Negotiatie, en boven het Kapitaal derzelve
Aandeelen en Intressen van dien te voldoen, te weten:

10 Premien, yder à 100 per Cent

10 50

20 25

50 20

90 10

en 220 5

De Obligatien, of Acten van Aandeel, in deze Negotiatie, zullen, door voornoemden Notaris Schadée
, worden geprothocolleerd, ten einde het blyke, dat geene meerdere Aandeelen zyn afgegeven, dan
er Erven Gronds, in de proportie als voorschreven is, op naam der Heeren Bewaarders dadelyk zyn
gesteld, of wel, waar van hy Notaris zoodanige Documenten, als hy, met communicatie van Heeren
Bewaarders, zal oordeelen noodig te hebben, om de Erven Gronds, op naam der Heeren Bewaarders
te doen stellen, in handen heeft. De
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De Heeren Bewaarders voornoemd zullen, ter voorziening in cas van overlyden, de noodige Acten
testamentair passeren, en by aflyvigheid van een hunner, zullen de overgeblevenen, met de Heeren
Directeuren dezer Negotiatie, een ander geaccrediteerd Persoon in des afgestorvens plaats kiezen,
en de Erven Gronds mede op naam van den nieuwverkorenen doen stellen.

Eindlyk verbindt gemelde Heer James Greenleaf , tot præstatie en naarkoming van hetgeen
voorschreven is, zyn Persoon en alle zyne verdere Goederen, zoo roerende als onroerende, en waar
die zouden mogen zyn gelegen, onder asstand van alle Benesitien, welken hem daartegen te stade
zouden kunnen of mogen komen.
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